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Brossen

•

Inte störa eller förstöra – tänk
på att allemansrätten gäller för
all vistelse i skog och mark!

•

Stäng grindar efter dig.

•

Ta inte med hund in i hagen
om GHW ¿QQV EHWHVGMXU
KXQGHQNDQEOLDQJULSHQ

NATURA 2000 I DALARNA

Böle-Fallsbjörken
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Mer information
Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun
Tel. 010-225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/natura2000

5HVSHNWHUDGHERHQGH
i området och visa särskild
hänsyn då du är i närheten
DYERVWDGVKXVRFKJnUGDU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden
inom Europeiska Unionen. Syftet är att hejda utrotning
av djur och växter och förhindra att deras livsmiljöer
(habitat) förstörs.

Fallsbjörken

Böle

Hyttsjön

Varje Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan
som beskriver områdets värden, hur de ska bevaras och

Rällsjön
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på Länsstyrelsens webbplats.
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Sågmyra
)|UDWWlYHQYnUDEDUQEDUQVND
NXQQDQMXWDDYlQJHQUHVWDXUHras den och slåtter återupptas.
'HWJHQRPI|UVLQRP/LIHSURMHNW
et Foder & fägring 2013 - 2014.
bUGXQ\¿NHQRFKYLOOYHWDPHU"
Kontakta Länsstyrelsen eller läs
mer på www.foderochfagring.se

Markernas unika karaktär bevaras genom bete.
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Stora delar av området konstgödslades sporadiskt fram till slutet
av 1980-talet, vilket gjorde att många av de klassiska ängsväxterna
försvann. Sedan gödslingen upphört återvänder blomsterprakten
mer och mer för varje säsong.

Böle-Fallsbjörken bjuder på vidsträckta vyer.

Blomsterfägring och svampfynd
Böle-Fallsbjörken är också ett paradis för den växtintresserade.
Spring i benen! Varje sommar släpps hästar och ungnöt ut på bete.

fortfarande alla de ängsblommor som förr täckte stora delar av
området, som fältgentiana, brudsporre, darrgräs, vildlin, pillerstarr,

Böljande ängsbackar och dungar med lövträd, Böle-Fallsbjörken är som gjort för en picknick.

Dalarna som för hundra år sedan
Böljande ängsbackar, dungar med lövträd, blomsterrika kärrmarker. Det här är ett landskap som var vanligt i Dalarna för
platser.
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I Bölsåns branta ravin är blomsterprakten stor under försommaren.

ut på sommarbete, en tradition som sträcker sig tillbaks ända
till 1920-talet. Då köpte Leksands Avels- och Betesförening in
mycket av markerna och än idag står de för skötseln och ser till
djuren. Detta värdefulla arbete under snart hundra år har bevarat
dessa unika marker.
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lyckan över att platser som denna faktiskt fortfarande existerar.
Fortsätter du sedan din vandring så kan du njuta av de vidsträckta
utsikterna, i Hobergshagen längst i sydöst eller i Rönnshagarna
längst upp i norr.

jordtunga.
Foto (tre första bilderna): Jens Montelius Risberg

stycke natur. Böle-Fallsbjörken är ett av Dalarnas största
sammanhängande betesmarksområden (drygt sjuttio
hektar), en resa tillbaks till gamla tiders fäbodar och vidsträckta ängsmarker.
-

Karaktärsart i ravinen är den lilla rosa majvivan. Luktar du på den
kommer du känna att lukten påminner om häst. På hösten kan
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Välkommen till Böle-Fallsbjörken!

Populära hingstar
En populär händelse i området är hingstsläppet i början
på sommaren. Då är det många som packar utflyktskorgen
och beger sig hit. Allra bäst visar sig Böle-Fallsbjörken annars
i början av juni, precis innan betesdjuren anländer, när alla växter tävlar om att blomma och dofterna från tusen och åter tusen
blommor sprids i den varma vinden.

Ett axplock av alla de arter du kan hitta i Böle-Fallsbjörken. Kattfot, rosettjungfrulin, scharlakansvaxskivling och åkervädd.
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